
Orszak  Trzech Króli rozpoczął się Mszą Św. w kościele św. Anny i przeszedł do pl.Piłsudskiego. 

 

Zebrani wysłuchali Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego i obejrzeli scenkę na dworze króla Heroda. 

 

W czasie marszu między ludźmi 
krąŜyły Dobre i Złe Duchy. 
Diabły kusiły najmłodszych 
duŜymi i pięknymi, lecz 
nieprawdziwymi lizakami, 
a anioły czuwały nad ich 
bezpieczeństwem i nagradzały je 
słodkimi upominkami za wybór 
Dobra.  

Uczestnicy Orszaku nie dali się 
zwieść oszukańczym diabłom 
i mimo ich wielkich starań 
stawali po stronie Dobra. Anioły 
i diabły wzbudziły niemałe 
emocje nie tylko wśród dzieci, ale 
takŜe i dorosłych.  

    

Nie był to ciepły dzień, ale zgromadziły się tłumy, Ŝeby świętować Objawienie Pańskie.Nie był to ciepły dzień, ale zgromadziły się tłumy, Ŝeby świętować Objawienie Pańskie.Nie był to ciepły dzień, ale zgromadziły się tłumy, Ŝeby świętować Objawienie Pańskie.Nie był to ciepły dzień, ale zgromadziły się tłumy, Ŝeby świętować Objawienie Pańskie.



    

    

    

    

Nasi parafianieNasi parafianieNasi parafianieNasi parafianie 
aktywnie w nim 

uczestniczyli 
odgrywając równieŜ 

rolę 
ŚwiętejŚwiętejŚwiętejŚwiętej    RodzinRodzinRodzinRodziny.y.y.y. 

 
 
 
 
 
 
 

    Modliliśmy się o kaŜde Ŝycie, o to by rodzModliliśmy się o kaŜde Ŝycie, o to by rodzModliliśmy się o kaŜde Ŝycie, o to by rodzModliliśmy się o kaŜde Ŝycie, o to by rodziny nie bały się przeciwności iny nie bały się przeciwności iny nie bały się przeciwności iny nie bały się przeciwności 
iiii    przyjmowały kaŜdeprzyjmowały kaŜdeprzyjmowały kaŜdeprzyjmowały kaŜde    dziecko, by nie było wśród nas Herodów.dziecko, by nie było wśród nas Herodów.dziecko, by nie było wśród nas Herodów.dziecko, by nie było wśród nas Herodów.



Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie … Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie … Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie … Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie …     
Msza święta 11 styczniaMsza święta 11 styczniaMsza święta 11 styczniaMsza święta 11 stycznia,,,,    a po niej jasa po niej jasa po niej jasa po niej jasełkaełkaełkaełka    …………    

    

Nasi najmłodsi parafianie niecierpliwie czekają na rozpoczęcie  występów ich koleŜanek i kolegów. 

    

    



    

Artystów było bardzo wielu i byli wielokrotnie oklaskiwani.Artystów było bardzo wielu i byli wielokrotnie oklaskiwani.Artystów było bardzo wielu i byli wielokrotnie oklaskiwani.Artystów było bardzo wielu i byli wielokrotnie oklaskiwani.    

    

Serdeczne podziękowanie i mnóstwo słodyczy otrzymali ARTYŚCI za swoją pracę od 

Księdza Proboszcza. 

Wszyscy mali uczestnicy tej szczególnej formy modlitwy otrzymali równieŜ cukierki. 



JuŜ tradycyjnie w czasie, kiedy śpiewamy kolędy, prezentują się nam:JuŜ tradycyjnie w czasie, kiedy śpiewamy kolędy, prezentują się nam:JuŜ tradycyjnie w czasie, kiedy śpiewamy kolędy, prezentują się nam:JuŜ tradycyjnie w czasie, kiedy śpiewamy kolędy, prezentują się nam:    
nasz zespół muzyczny, soliści inasz zespół muzyczny, soliści inasz zespół muzyczny, soliści inasz zespół muzyczny, soliści i    chór.chór.chór.chór.    

 

Pan Jakub przygotował ucztę duchową dla Wspólnoty parafialnej na niedzielę 25.I.2015  

    
    



 

 

 

 

PPPPAN AN AN AN JJJJAKUB AKUB AKUB AKUB 

ZZZZ    NAJMŁODSZYMI NAJMŁODSZYMI NAJMŁODSZYMI NAJMŁODSZYMI 

AAAARTYSTAMIRTYSTAMIRTYSTAMIRTYSTAMI....    



8 8 8 8 marca marca marca marca Światowy Światowy Światowy Światowy Dzień Dzień Dzień Dzień ModlitwyModlitwyModlitwyModlitwy    

W tym roku Światowy Dzień Modlitwy odbywał się pod hasłem: 

„Czy wiecie, co Wam uczyniłemCzy wiecie, co Wam uczyniłemCzy wiecie, co Wam uczyniłemCzy wiecie, co Wam uczyniłem”. Zapraszały nas do włączenia się 

w to modlitewne przedsięwzięcie ekumeniczne kobiety z komitetu  

ŚDM na Bahamach, które przygotowały materiały liturgiczne, 

zagłębiły się w lekturze Ewangelii, aby znaleźć odpowiedzi na 

gest miłości Jezusa – miłości bezgranicznej. 

W naszym mieście, wzorem lat ubiegłych, spotkanie modlitewne 

odbyło się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.  

    

    

W przygotowaniach W przygotowaniach W przygotowaniach W przygotowaniach 

modlimodlimodlimodlitwy udział twy udział twy udział twy udział wzięły wzięły wzięły wzięły 

kobiety z kilku giŜyckich kobiety z kilku giŜyckich kobiety z kilku giŜyckich kobiety z kilku giŜyckich 

parafiiparafiiparafiiparafii    (w tym z naszej) (w tym z naszej) (w tym z naszej) (w tym z naszej) , , , , 

naboŜeństwo naboŜeństwo naboŜeństwo naboŜeństwo 

poppoppoppoprowadził Ks. Krystian rowadził Ks. Krystian rowadził Ks. Krystian rowadził Ks. Krystian 

Borkowski, a Borkowski, a Borkowski, a Borkowski, a homilię homilię homilię homilię 

wygłosił Ks. Dziekan wygłosił Ks. Dziekan wygłosił Ks. Dziekan wygłosił Ks. Dziekan 

drdrdrdr    Jerzy FiduraJerzy FiduraJerzy FiduraJerzy Fidura....    

    

    

    

    

Wielu naszych Wielu naszych Wielu naszych Wielu naszych 

parafian równieŜ parafian równieŜ parafian równieŜ parafian równieŜ 

wybrało ten dzień, wybrało ten dzień, wybrało ten dzień, wybrało ten dzień, 

aby uczestniczyć aby uczestniczyć aby uczestniczyć aby uczestniczyć 

wwww    tej ekumenicznetej ekumenicznetej ekumenicznetej ekumenicznej j j j 

liturgii.liturgii.liturgii.liturgii.    



14 marca 2015 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek udzielił sakramentu 14 marca 2015 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek udzielił sakramentu 14 marca 2015 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek udzielił sakramentu 14 marca 2015 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek udzielił sakramentu 

bierzmowania naszej młodzieŜy.bierzmowania naszej młodzieŜy.bierzmowania naszej młodzieŜy.bierzmowania naszej młodzieŜy.    

    

MłodzieŜ wzięła  aktywny udział w liturgii.MłodzieŜ wzięła  aktywny udział w liturgii.MłodzieŜ wzięła  aktywny udział w liturgii.MłodzieŜ wzięła  aktywny udział w liturgii.    

    



„To od Was zaleŜy dzisiaj, kim jutro będziecie” „To od Was zaleŜy dzisiaj, kim jutro będziecie” „To od Was zaleŜy dzisiaj, kim jutro będziecie” „To od Was zaleŜy dzisiaj, kim jutro będziecie” ––––    mówił Biskup mówił Biskup mówił Biskup mówił Biskup ––––    i Ŝyczył młodym,i Ŝyczył młodym,i Ŝyczył młodym,i Ŝyczył młodym,    aby aby aby aby 
ustawili sobie hierarchię wartości i wg niej Ŝyli, a jeśli trzeba, stawali w jej obronie.ustawili sobie hierarchię wartości i wg niej Ŝyli, a jeśli trzeba, stawali w jej obronie.ustawili sobie hierarchię wartości i wg niej Ŝyli, a jeśli trzeba, stawali w jej obronie.ustawili sobie hierarchię wartości i wg niej Ŝyli, a jeśli trzeba, stawali w jej obronie.    

    

    



    

MłodzieŜ, rodzina (jako przedstawiciele parafii), a takŜe przedstawiciele wojska składali MłodzieŜ, rodzina (jako przedstawiciele parafii), a takŜe przedstawiciele wojska składali MłodzieŜ, rodzina (jako przedstawiciele parafii), a takŜe przedstawiciele wojska składali MłodzieŜ, rodzina (jako przedstawiciele parafii), a takŜe przedstawiciele wojska składali 
Biskupowi podziękowania za umocnienie młodzieŜy sakramentem bierzBiskupowi podziękowania za umocnienie młodzieŜy sakramentem bierzBiskupowi podziękowania za umocnienie młodzieŜy sakramentem bierzBiskupowi podziękowania za umocnienie młodzieŜy sakramentem bierzmowania mowania mowania mowania 
orazorazorazoraz    Ŝyczenia z racji zbliŜających się imienin i Świąt Wielkanocnych.Ŝyczenia z racji zbliŜających się imienin i Świąt Wielkanocnych.Ŝyczenia z racji zbliŜających się imienin i Świąt Wielkanocnych.Ŝyczenia z racji zbliŜających się imienin i Świąt Wielkanocnych.    

    


